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(до 75-річчя з дня народження)
14 серпня виповнюється 75 років Богдану
Григоровичу Іськіву – доктору медичних наук,
професору, заслуженому працівнику народної
освіти України, талановитому вченому, досвідченому педагогу.
Закінчивши в 1960 р. Львівський медичний
інститут, Богдан Григорович працював на Волині, а потім в рідному місті Броди, Львівської області. Маючи схильність до наукової роботи, він
в 1965 р. вступив до аспірантури.
Працелюбність, самовіддана робота моло
дого лікаря в клініці, звернули на себе увагу
проф. Л.А. Зарицького та корифея української
оториноларингології, директора інституту, проф.
О.С. Коломійченка. Підготовлений молодим
лікарем реферат був високо оцінений видатними ученими, і, за рекомендацією професора
О.А. Євдощенко, молодому аспіранту була затверджена тема дисертації.
Розвиток тимпанопластики – нового хірур
гічного напрямку в лікуванні хворих на хронічний отит, зацікавив молодого вченого. Дослідження, проведені ним з експериментальної
тимпанопластики, отримали високу оцінку спеціалістів, а дисертація, написана українською
мовою, була затверджена Московським ВАК
в рекордно короткий строк – 2 тижні. Після успішного захисту дисертації, Б.Г. Іськів був обраний
асистентом новоствореної кафедри дитячої оториноларингології КДІУЛ. Становлення нової
кафедри вимагало значних зусиль. Відсутність
сучасної техніки, ПК не завадила молодому вченому в створенні понад 1500 таблиць та стількох
же слайдів, більше сотні діафільмів. У співпраці
та під керівництвом проф. О.А. Євдощенко продовжувалась педагогічна та наукова робота. Були
розроблені нові методики кріохірургічного лікування при ЛОР-захворюваннях, дренажні методи терапії при отоантриті, синуситі та ін.
Будучи одним з основоположників мікрохірургії вуха на Україні, Богдан Григорович продовжував активне вивчення проблеми діагностики та лікування хронічного отиту. Копітка
багаторічна робота, продовжена на кафедрі оториноларингології КДІУЛ, призвела до розробки
різноманітних варіантів меатотимпанопластики, показань до них.
Докторська дисертація на тему: «Меатотимпанопластика у хворих на хронічний гнійний

середній отит», захищена у 1988 р., стала закономірним результатом визнання досягнень ученого.
За роки роботи в інституті удосконалення
лікарів (тепер НМАПО ім. П.Л. Шупика) проведено більше 2000 мікрохірургічних операцій
на вусі, тисячам пацієнтів повернено слух, сотням врятоване життя.
Професором Б.Г. Іськівим розроблена і втіленавжиттяціліснасистема,напрямок,вякомумікрохірургічне втручання є одним з компонентів в комплексному лікуванні хворих на хронічний отит.
Понад 100 друкованих праць, 50 раціоналізаторських пропозицій, 3 винаходи, монографія
«Меатотимпанопластика», співавторство в створенні збірника тестових питань і довідника з невідкладної медичної допомоги – такий колосальний доробок Богдана Григоровича.
За роки педагогічної роботи, якій віддано не
одне десятиріччя, підготовлено сотні отоларингологів. Всі ті, хто навчався на курсах удосконалення, із захопленням спостерігали за віртуозною роботою мікрохірурга від Бога, з великою
увагою слухали унікальні лекції професора.
В 1991 р. проф. Б.Г. Іськів очолив кафедру
оториноларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика.
В цей період ним у співавторстві з провідними
спеціалістами випущено «Типовий учбовий план
і програма спеціалізації (інтернатури) випускників медичних інститутів і медичних факультетів
університетів із спеціальності «Оториноларингологія», Навчальні плани та уніфікована програма
з передатестаційних циклів із спеціалізації «Оториноларингологія», Учбові плани та уніфікована прграма з передатестаційних циклів із спеціальності «Онкооториноларингологія», створено
тестові комп’ютерні програми.
Проф. Б.Г. Іськів, очоливши кафедру, якою
в минулому керували корифеї української оториноларингології – чл.-кор. АН СРСР О.С. Коломійченко та проф. О.А. Євдощенко, продовжив традиції своїх вчителів, втілив у життя застосування багатьох нових методик лікування при захворюваннях вуха, горла та носа.
Перебуваючи на заслуженому відпочинку,
Богдан Григорович продовжує свою наукову діяльність.
Щиро вітаємо ювіляра і бажаємо йому міцного здоров’я, щастя, подальших успіхів в науковій роботі.
Ярослав Шкоба
Українське медичне наукове товариство отоларингологів
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До 170-річчя Національного медичного
Університету імені О.О. Богомольця

Ю.В. МІТІН, В.М. ВАСИЛЬЄВ, О.М. НАУМЕНКО

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
(повідомлення 2)
Каф. оториноларингології
(зав. – Засл. діяч науки і техніки України, проф. Ю.В. Мітін)
НМУ ім. О.О. Богомольця
(ректор – академік НАМН України, проф. В.Ф. Москаленко)

Мал. 1. Заслужений діяч науки і техніки України,
професор Юрій Володимирович Мітін

Сучасний етап розвитку кафедри оториноларингології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця розпочався з червня
1985 р., коли був обраний за конкурсом новий
завідувач – проф. Юрій Володимирович Мітін
(мал. 1).
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Юрій Володимирович народився напередодні початку Великої Вітчизняної війни
15 червня 1941 р. в місті Севастополі в родині
військово-морського офіцера. Його дитячі та
юнацькі роки співпали з періодом страшного
лихоліття та тяжкої післявоєнної відбудови нашої країни. Після закінчення Куйбишевського
медичного інституту в 1964 р. Ю.В. Мітін навчався в клінічній ординатурі, заочній аспірантурі а потім протягом тривалого часу працював
завідувачем міського дитячого ЛОР-відділення
і головним дитячим отоларингологом м. Куйбишева. Вже в ці молоді роки розкрився його талант як умілого організатора, хірурга, перспективного вченого і спеціаліста: він один з перших
в країні впровадив піднаркозну трахеобронхо
скопію для видалення сторонніх тіл з дихальних шляхів, застосував загальне знеболення
при операціях на лімфаденоїдному глотковому
кільці у дітей, розробив спосіб гідровакуумного
промивання піднебінних мигдаликів, який став
одним з кращих консервативних методів лікування хворих на хронічний тонзиліт.
Працюючи в практичній медицині, Юрій
Володимирович підтримував тісний зв’язок
з ЛОР-кафедрою Куйбишевського медінституту, яку очолював академік АМН СРСР, Герой
Соціалістичної праці Ігор Борисович Солдатов. На протязі багатьох років Ігор Борисович
був другом, наставником і вихователем молодого Юрія Мітіна, постійно піклувався про його
наукове та професійне зростання. Під дбайли
вим керівництвом академіка І.Б. Солдатова
Юрій Володимирович успішно закінчив клі83

